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Entisen puheenjohtajan mietteitä
Fd ordförandes tankar och funderingar
Till flydda tider återgår min tanke än så gärna...”- ty det finns så många betydelsefulla händelser
i lägerskolföreningens 40åriga historia som jag med
glädje gärna vill minnas. Jag kom med i föreningen i början av 1980-talet. Lägerskolan hade då medvind. Många
kommuner hade en positiv inställning till lägerskola och
flera lägerskolcenter grundades. Nämnvärt är att 40år har
gått och ännu är en av ”grundarna” aktiv i föreningen, rentav ordförande sedan 2016. Juha – jag lyfter hatten för dig.

Mennyttä aikaa muistelen niin mielelläni vielä… ” sillä yli
40-vuotisen leirikouluyhdistyksen historiassa on monia merkittäviä tapahtumia, joita on ilo muistella. Tulin toimintaan
mukaan 1980-luvun alussa. Leirikouluaate eli silloin voimakasta
nousun kautta. Monet kunnat suhtautuivat hyvin positiivisesti leirikouluihin ja uusia leirikoulukeskuksia perustettiin. Mainitsemisen
arvoinen seikka on myös, että tämän yli neljänkymmen vuoden ajan,
yksi perustajajäsen on vielä aktiivisesti mukana. Hattua nostamme
Sinulle Juha.

”

”

Suomen leirikouluyhdistys on alusta pitäen ollut tiiviissä yhteistyössä muiden pohjoismaiden yhdistysten kanssa. Seminaarit vuorovuosin, eri pohjoismaissa ovat olleet leirikouluväelle vuoden kohokohta.
Niistä olemme saaneet vinkkejä ja uusia ajatuksia seuraavalle vuodelle myös omaan toimintaan. Niihin liittyviä elämyksiä, kommelluksia ja tapahtumia jaksamme vielä vuosien jälkeen joka kerta tavatessamme muistella.

Lägerskolföreningen har redan från början samarbetat
med de nordiska systerföreningarna. Sommarseminarierna, som roterar från land till land, har varit årets höjdpunkt
för de lägerskolaktiva. Vi har fått tips och ide’er för vår
egna verksamhet. Våra fantastiska upplevelser och mindre
trevliga strapatser blir ännu alltid diskussionsämnen då vi
träffas.

Yhdistyksen järjestämät leirikouluseminaarit opettajille elivät kukoistuskauttaan 1980 ja - 90 luvulla. Hallitus, vierailevien luennoitsijoiden kanssa matkusteli viikonloppuina ympäri Suomea, autolla,
junalla ja jopa lentokoneella aina Rovaniemeä myöten pitämässä
kursseja opettajille ja leirikoulukeskusten henkilökunnalle. Upeimmat elämykset jäivät kuitenkin opintomatkoilta USA:n ja Australiaan.

På 1980 och 1990-talet blomstrade lägerskolföreningens
kursverksamhet. Styrelsen , och ibland någon gästföreläsare, reste runt i Finland på veckosluten och höll kurser för
lärare och för personalen på olika lägerskolcenter. Vi körde bil, åkte tåg och någongång flög vi. Ett veckoslut åkte vi
tåg så långt som till Rovaniemi. De största upplevelserna
hade vi dock på kurser i USA och Australien.

Teimme myös jatkuvaa kehitys- ja yhteistyötä silloisen kouluhallituksen kanssa. Vuonna 1984 toimintamme pääsi tärkeään tavoitteeseemme, kun koululaeissa mainittiin ensimmäisen kerran, että
koulun ulkopuoliseen toimintaan saa käyttää enintään 10 työpäivää.
Voimme olla iloisia, että myös uusimmassa opetussuunnitelman perusteessa leirikoulutoiminta on saanut merkittävän painotuksen.

Vi hade kontinuerligt samarbete med skolstyrelsen. År
1984 nådde föreningen en milstolpe då det i skollagen för
första gången nämdes att den enskilda skolan hade rätt att
i högst 10 dagar ha verksamhet utanför skolan. Vi kan vara
glada att man har poängterat lägerskolverksamheten i den
nyaste läroplanen.

Toinen tärkeä virstanpylväs toiminnassa oli vuosi 1994, kun Tammisaaresta ostettiin Brobyn entinen koulukiinteistö. Siitä muodostui vuosien kuluessa, pääsääntöisesti talkootyöllä, kodikas, kestävää
kehitystä käytännössä toteuttava, ympäristökasvatukseen painottuva
leirikoulutoiminnan kehittämiskeskus. Kahdeksan vuotta myöhemmin 2002 laajensimme ”valtapiiriä”, kun Suomenlinnan hoitokunta
hyväksyi tilojen vuokraajaksi Leirikouluyhdistyksen. Näin saimme
jatkuvaa toimintaa myös pääkaupunkiseudulle. Ympyrä on tavallaan
nyt sulkeutunut, kun Brobyn myynnin jälkeen yhdistys on taas Suomenlinnan ”herra”.

1994 var ett annat viktigt årtal. Föreningen köpte Broby.
Broby, en gammal skolbyggnad i Ekenäs, kom med tiden
att bli , huvudsakligen genom talkoarbete, ett hemtrevligt
lägerskolcenter som hade tyngdpunkten på miljöfostran
och hållbar utveckling. Åtta år senare utvidgade vi vårt
revir. Föreningen hyrde Hostel Sveaborg. Nu hade vi även
verksamhet för ungdomen i huvudstadsregionen. Cirkeln
är sluten, efter att vi sålde Broby och överlät Sveaborg till
Nuoriso Keskukset, har vi igen hyrt in oss på Sveaborg.

Suomen leirikouluyhdistyksen saavutukset huipentuivat, ainakin minun puheenjohtajakaudellani, vuonna 2004 merkittävään huomionosoitukseen. Tasavallan presidentti Tarja Halonen jakoi silloin opetushallituksen myöntämän Cygnaeus-palkinnon huhtikuun 19.päivänä Suomen leirikouluyhdistykselle.
Koulu koetaan usein liian teoreettispainoiseksi. Varsinkin pojat syrjäytyvät helposti. Silloin astuvat kuvaan helposti päihteet, yksinäisyys ja koulukiusaaminen. Leirikoulu vastaa nyt niin kuin aiemmin
näihin haasteisiin korostamalla ystävyyttä, turvallisuutta, ryhmässä
työskentelyä ja oman vastuun kehittämistä.
Uskon, että leirikouluaate pitää pintansa taloudellisesta taantumasta
riippumatta. Siksi toivotankin leirikoulussa aktiivisesti työskenteleville, voimaa ja intoa kehittä koulumaailmassa hyväksi havaittua
opetusmenetelmää.
Terveisin Onerva Virtanen

Under mitt ordförandeskap fick vi den största utmärkelsen
2004 då rikets president Tarja Halonen delade ut Cygnaeus-priset till Suomen Leirikouluyhdistys – Lägerskolföreningen i Finland.
Skolan anses ofta vara för teoretisk. Speciellt pojkarna
kan lätt bli marginaliserade. Då kan droger, ensamhet och
mobbning komma med i bilden. Lägerskolan möter dessa
utmaningar, som alltid förut, genom att poängtera vänskap, trygghet, samarbete och det egna ansvaret.
Jag tror att lägerskolan kommer att överleva trots den ekonomiska regressionen. Därför önskar jag de lägerskolaktiva kraft och inspration att utveckla den undervisningsmetod som skolvärlden funnit bra.
Hälsningar Onerva Virtanen

Korkeasaaren luontokoulu Arkissa järjestetään luontokoulupäiviä
ala- ja yläluokille. Mukana on
vaihtelevia eläimellisiä teemoja,
joista osa on ns. perinteistä toimintaa ja osa pohjautuu mobiiliteknologiaan. Luontokoulupäivät
Korkeasaaressa on etupäässä suunnattu helsinkiläisille kouluille,
mutta yhteistyö Suomenlinnan
leirikoulutoiminnan kanssa tarjoaa ulkopaikkakuntalaisillekin
mahdollisuuden ottaa osaa luontokouluohjelmiimme. Lisäksi
järjestämme koululaistapahtumia
ja kesällä päiväleiritoimintaa alakouluikäisille lapsille kotikuntaan
katsomatta.

Elämyksellistä oppimista
Korkeasaaressa
Eläintarhojen tehtävä
Modernien eläintarhojen tärkeitä tehtäviä on
uhanalaisten lajien suojelu ja ympäristökasvatus. Ympäristökasvatuksella pyritään vahvistamaan luontosuhdetta sekä muokkaamaan
yksilön toimintaa ympäristöä kunnioittavaksi. Eläintarhojen rooli ympäristökasvatuksen
kentällä on luontosuhteen vahvistaminen
eläinten ja niiden elinympäristöjen kautta,
sillä monesti nimenomaan eläimet vetoavat ihmisiin. Villissä luonnossa etenkin
isoja elämiä pääsee kuitenkin näkemään
harvoin, ja silloinkin yleensä vain hyvin
kaukaa. Eläintarhassa elävän eläimen pääsee – hyvällä tuurilla – näkemään läheltä.
Erona kirjoihin, tv:n luontodokumentteihin, nettimaailmaan tai vaikkapa museoon
verrattuna elävän eläimen kohtaaminen
silmästä silmään kasvattaa elämystä monin verroin. Äkkiseltään pahalta haiseva
lantakasan hajuaistimus syöpyy mieleen
pitkäksi aikaa ja parin metrin päässä karjuvan leijonan ääni ei hevillä unohdu.
Eläinlajien ympärille on rakennettu Korkeasaaressa teema-alueita, kuten trooppiset Amazonia- ja Africasia-talot, eläinten salakauppaan
liittyvä uusi Hämärätalo sekä kotimaisen
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kosteikkoluonnon elämää esittelevä Borealia-talo ja tuleva Suomalaisen luonnon
alue laavuineen ja pitkospuineen. Teemaalueilla pyrimme kertomaan eri keinoin
siellä asuvien eläinlajien elinympäristöistä
ja taustoista laajemminkin. Teema-alueita
kannattaa hyödyntää myös maantiedon
opetuksessa ja ylipäätään Korkeasaari toimii oivana inspiraationa monenlaisillekin
ilmiöoppimisen projekteille.

Korkeasaaren Luontokoulu Arkki

Korkeasaaressa koulujen ja varhaiskasvatuksen opetustyötä tekee Luontokoulu
Arkki, joka tarjoaa toimintaa eskareista
lukiolaisiin ja onpa kohteena ollut yliopisto-opiskelijoitakin. Koska Korkeasaaren eläintarha on Helsingin kaupungin
omistama, ainakin toistaiseksi hallinnollisesti yksi kaupungin monista virastoista,
opetustarjonnan pääpaino on helsinkiläisissä koululaisissa. Osa opetustarjonnasta,
kuten monet tapahtumat ja toukokuun
luokkaretkiohjelma, on kuitenkin avointa
kaikille kotikuntaan katsomatta.
Olemme saaneet opetustyölle Korkeasaaressa tänä vuonna aiempaa paremmat puitteet, sillä saimme vihdoin
käyttöömme uuden luontokoulutilan,
joka mahdollistaa entistä monipuolisemman opetustarjonnan. Runsaine
ja monipuolisine havaintomateriaaleineen ja terraarioissa asuvine elävine
eläimineen rakennus, 1930-luvulla
rakennettu ja monta vaihetta nähnyt puutalo, on jo itsessään elämyksellinen paikka. Lyhyen opetustuokion aikana oppilaat istuvat lattialla

ITÄ-SUOMI
tyynyillä, mutta suuri osa Korkeasaaressa vietetystä luontokoulu- tai leirikoulupäivästä vietetään tietenkin ulkona.
Oma viihtyisä tukikohta on kuitenkin
tärkeä osa kokonaisuutta. Se, että kaikki
välineet ja muut tilpehöörit mahtuvat nyt
saman katon alle helpottaa luontokouluopenkin elämää huomattavasti.

Mitä kaikkea Luontokoulu Arkissa sitten tehdään?
Luontokoulupäivä on koko päivän seikkailu, johon koululuokka osallistuu oman
opettajansa kanssa. Tarkoitus on luoda
koulupäivästä mahdollisimman epäkoulumainen. Oppilaiden oma tekeminen sekä elämykset ja kokemukset ovat
avainasemassa. Lämpimässä kodassa
hiilloksen äärellä pidettävä evästauko
taitaa olla monille pienille ja vähän
isommillekin retkeilijöille se päivän kohokohta. Evästauko ei ole kuitenkaan
pelkkää hupia ja makkaranpaistoa, sillä
pohdimme sen yhteydessä roskien lajittelua ja vähentämistä.
Luontokoulupäivien teemat, kuten eläinten
talvehtiminen, uhanalaisten lajien suojelu ja eläinten elinympäristöihin tutustuminen tukevat koulujen opetussuunnitelmaa. Uusi tänä syksynä voimaan
tullut opetussuunnitelma painottaa elämysten, kokemusten ja koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen merkitystä –
asioita, jotka ovat aina olleet arkipäivää
luontokouluissa ja leirikouluissa!
Luontokoulupäivät Korkeasaaressa on suunnattu helsinkiläisille koululuokille, jotka
voivat hakea mukaan lukukausien alussa
nettisivujemme kautta. Perinteisesti olemme
keskittyneet 3-6-luokkiin, mutta Helsingin
opetusviraston tuella suunnittelemme uutta
mobiilipohjaista pelillistä ohjelmaa myös
yläluokille. Muut kuin helsinkiläiset koulut
voivat Suomenlinnassa vietetyn leirikoulun
osana mahdollisuuksien mukaan päästä osalliseksi luontokoulupäivistämme. Lisätietoa
Suomenlinnan leirikouluista löytyy osoitteesta
http://www.hostelhelsinki.fi/fi/
leirikoulut/
ja Korkeasaaren luontokoulupäivistä
http://www.korkeasaari.fi/ryhmapalvelut/luontokoulu/.
Korkeasaari on avoinna ympäri vuoden
Vaikka Korkeasaari koetaan perinteisesti toukokuisena ja kesäisenä retkikohteena, eläintarha on kuitenkin auki vuoden
ympäri. Kannattaakin ajoittaa vierailunsa syksyyn tai talveen, jolloin asiakkaita
ja ruuhkia on vähemmän, eläimet ovat

aktiivisempia ja vierailusta saa varmasti
paljon enemmän irti kuin toukokuun hulinassa. Edellytämme nykyään kaikilta
kouluryhmiltä ennakkoon ilmoittautumista, jotta voimme varmistaa vierailun
sujuvuuden ennakkomateriaaleilla ja samalla tilastoida koulukävijöitä aiempaa
tarkemmin. Ilmoittautuminen tapahtuu
nettisivujemme kautta vähintään kahta
viikkoa etukäteen. Korkeasaaressa voi
vierailla omatoimisesti, jolloin kannattaa hyödyntää nettisivuiltamme löytyviä
omatoimisia opetusmateriaaleja ja kaikkea muutakin taustatietoa, kuten eläinvideoita ja livekameroita. Opastuksia ja
muuta ohjelmaa voi tiedustella ilmoittautumislomakkeen kautta tai asiakaspalvelustamme.
Ohjatuissa ohjelmissa havainnoimme kouluryhmien kanssa tarhaeläinten lisäksi kaikkea muutakin ympäröivää luontoa. Itämeri
ihmeineen on ympärillämme joka puolella ja kallioiselle mutta paikoin vehmaalle saarelle mahtuu runsaasti myös luonnonvaraisia eläin- ja kasvilajeja. Näin
loppukesällä upeat rantakukkakasvustot
koristavat rantoja ja kallioiden kosteita
painanteita. Kukkaniityt ja -istutukset houkuttelevat myös runsaasti perhosia, kimalaisia ja muita pölyttäjiä. Syksyllä
voi Korkeasaaren sillalta nähdä hallin
kurkistamasta aalloista tai merikotkan
kaartelemassa taivaalla. Talvella, jos
lumi peittää maata, on helppo ihmetellä
eläinten kuten rusakoiden jälkiä. Keväällä meriharakat ja muut muuttolinnut
ovat näkyviä ja kuuluvia kevääntuojia
ja keto-orvokit kukkivat rantakallioilla
värjäten ne kauniin sinivioleteiksi. Oma

lukunsa ovat toki ihastuttavat tai vihastuttavat valkoposkihanhet, joiden touhuja on mielenkiintoista seurata, mutta
joiden kanssa tulee myös ongelmia hanhien pesimäkauden osuessa yksiin vilkkaimman luokkaretkisesongin kanssa.
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Yhteistyötä meillä ja muualla
Olemme osa Euroopan eläintarhaliiton EAZA:n
ympäristökasvatusverkostoa ja Maailman eläintarhaopettajien yhdistyksen IZE:n jäsen. Kotimaan kamaralla kuulumme luonto- ja ympäristökasvatuksen
LYKE-verkostoon ja istuupa allekirjoittanut verkoston
taustalla olevan Luonto- ja ympäristökoulujen liiton
hallituksessakin. Pääkaupunkiseudun ympäristökasvatustoimijoiden Pääsky-verkoston toiminnassa olemme
niin ikään aktiivisesti mukana.
Kuten leirikouluihmisinä hyvin tiedätte, eläintarhojen ohella kaikki muutkin koulun ulkopuoliset
oppimisympäristöt mahdollistavat lapsille ja nuorille elämyksiä ja kokemuksia ja niiden myötä
parempia ja pitkävaikutteisempia oppimistuloksia. Oli paikka sitten vaikkapa museo tai
kotieläinpiha, luokkahuoneesta ulos oppimaan
siirtyminen kannattaa. Yhtä lailla, ja oikeastaan vielä helpommin, toimii toki oman koulun
lähiympäristö – olipa se sitten metsä, ranta tai
kaupunkipuisto. Korkeasaari on mukana monien
muiden tahojen kanssa tarjoamassa elämyksellistä ja kokemuksellista – sekä ennen kaikkea
eläimellistä – oppimisympäristöä kouluille ja
varhaiskasvatukselle! Huhuu, Korkeasaaressa
tavataan!

•

Korkeasaari on avoinna ympäri vuoden.

•

Luontokoulu Arkki järjestää luontokoulupäiviä ja
koululaistapahtumia.

•

Korkeasaaressa voi myös vierailla omatoimisesti tai
varata opastuksen.

•

Koululaisryhmien tulee ilmoittautua ennakkoon
vähintään 2 viikkoa etukäteen.

•

Lue lisää toiminnasta: www.korkeasaari.fi/opetus.

•

Kesäaikaan järjestämme päiväleirejä lapsille.

Tero Kirjosalo, ympäristökasvattaja, Korkeasaaren eläintarha, Luontokoulu Arkki

ÄHTÄRI ZOO –
SIELLÄ LUONTO KOHTAA SINUT
Eläinpuisto, Kotieläintila ja Flowpark kutsuvat seikkailuun
– tekemistä piisaa monelle päivälle

Ähtäri Zoo on Suomen ensimmäinen, luonnonmukainen
eläinpuisto, joka toivottaa kaikki tervetulleeksi luokkaretkelle tai leirikouluun luonnon ihmeelliseen maailmaan.
Eläinpuistossa saa kokea iloa ja oivalluksia luonnon ja
eläinten parissa! Eläinpuisto onauki joka päivä ympäri
vuoden – kesällä nautitaan vihreästä metsästä ja talvinen
puisto on oma maailmansa ja monet eläimet innostuvat
lumileikeistä ja pakkasesta.
Ähtärin Zoossa eläimet viihtyvät, joita asuu eläinpuistossa noin 60 eri lajia ja Kotieläintilalla mm. villapossut,
maatiaislampaat, hepat, kanat, kilit ja kyyttö sekä lapinlehmä. Ähtäri Zoo tunnetaan erityisesti karhuista, mutta
nähtävillä on myös monia muita jännittäviä pohjoisen
havumetsävyöhykkeen lajeja, kuten ahma, susi, ilves
sekä erittäin uhanalainen lumileopardi ja takini eli härkägemssi.

Pikkupanda
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ÄHTÄRI ZOO KOTIELÄINTILA – TEE AIKAMATKA
Uudella Kotieläintilalla on mahdollisuus tehdä aikamatka 1900-luvun alun maalaiselämään. Talon
väki kutsuu sinut tupaan kokemaan vanhan ajan
koulupäivää, leipomaan pullaa ja tietysti hoitamaan
eläimiä. Navetan, tallin ja pihamaan eläinasukkaita
saa rapsuttaa ja halata. Kutitus ja Kikatus, Lempi ja
Lysti odottavat sinua touhuamaan ja tutustumaan
alkuperäisiin suomalaisiin maatilan eläimiin. Päivän
töissä opastaa koulutetut eläintenhoitajat.

KARHUISTA ÄHTÄRI TUNNETAAN
Ähtäri Zoon karhut kestosuosikkeina
vuosikymmenestä toiseen. Karhulassa
asustelevat Mörri (23 vuotta) ja 4
-vuotias poikakarhu Jaki. Mimmi (24
vuotta) ja kolme iloista karhunpentua
Kasper, Jesper ja Joonatan
asustelevat toisessa kotitarhassa.
Karhuista Mimmi on temperamenttinen
ja huolehtiva karhuemo, joka pitää
pennuista oikein hyvää huolta. Mimmi
oppi jo omalta emoltaan pentuna
karhu-joogaa ja niitä karhu esittelee
mielellään vierailijoille - onpahan
pienet nalletkin jo oppineet joogan
alkeet emoltaan.

LUONTOPOLKU OPETTAA
Puiston ainutlaatuinen luontopolku kulkee kauniin
luonnon keskellä ja opastaulujen tehtävät on tehty
opetussuunnitelman mukaisesti. Matkan varrelta löytyy
mukavia laavupaikkoja, joissa voi syödä eväitä ja
paistaa makkaraa.

MAJOITU MUKAVASTI HOTELLI
MESIKÄMMENESSÄ
Eläinpuiston palveluita täydentää
Hotelli Mesikämmen, jossa on helppoa
asustaa myös leirikoululaisten. Ruoka
maistuu runsaasta Mesibuffasta,
iltanuotiolle saa eväät mukaan ja
päivän päätteeksi saa pulahtaa
kylpylän rentoutumaan.

SYDÄMEN TYKYTYSTÄ
FLOWPARKISSA

Ähtärin kotieläintila

Flowpark Ähtäri Zoo on ekologinen
seikkailuhuvipuisto Eläinpuiston
naapurissa. Siellä pääsee
testaamaan kestääkö kantti.
Seikkailuradat on rakennettu
eläviin puihin ja ne on tarkoitettu
kaikenikäisille seikkailumielisille
7-vuotiaasta ylöspäin. Radoilla
edetään jatkuvasti turvavaijeriin
kytkettynä.
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Luostarivuori – Keio Futsubu – utbyte sedan 2011

nder Åbos kulturhuvudstadsår
2011 deltog den japanske läraren Kazuaki Yazawa i livet på Luostarivuori gymnasium och
Luostarivuori högstadium. Under året
frågade han om vi på högstadiet kunde
tänka oss att starta upp ett utbyte med
hans högstadium i Yokohama, Keio
Futsubu. Lärarna och rektorn hos oss
behövde inte övertalas länge. Ett viktigt krav hade vi dock, nämligen att vi
inte åtskiljer könen, även flickor måste
kunna åka. Han kom nämligen från en
pojkskola. Det här hade Kazuaki dock
förutsett och hade redan avtalat saken
med hemmafronten.

U

skrivande stund, men vi har sedan decennier pågående utbyten med Frankrike och Tyskland, samt årliga resor till
Tallinn och London med olika grupper.
Därutöver reser språkbadsklassena i
Skandinavien på nian. Att vi utöver
allt det gamla fick ett trettiotal familjer
intresserade för ett utbyte med Japan
var fint. Priset skulle inte bli skyhögt
tack vare familjeinkvarteringen, staden och skolan hjälpte också litet till.
Per familj blev det kanske 800-1000
euro per elev att betala. Då man des-

sutom hade över ett år på sig före
man själv reser har föräldrarna och
eleverna aktiverat sig med penninginsamlingar av olika slag. Det har
sålts kex, strumpor, tandborstar,
teaterföreställningar,
arrangerats
buffet mm. Samarbetet har löpt fint,
både föräldrar och främst också eleverna har haft kul med projekten.
De deltagande eleverna har tagit
sitt ansvar i mångt och mycket. De
gör sina personliga presentationer
vackert och i tid,

Den tänkta besöksrytmen var en resa
per år. Ena året kommer ett tjugotal
grabbar till Luostarivuori, nästa år åker
vi dit med en blandad grupp i samma
storlek. Familjeinkvartering skulle det
bli, något ytterst exotiskt för båda parterna. Inget speciellt krävdes, en madrass och en nyfiken inställning skulle
räcka. Vi sände ut en intresseförfrågan
till sexornas och sjuor, ty endast så kunde man säkerställa att alla hinner både
resa och stå värd. Entusiastiska svar
vällde in, intresset var stort. Vår skola är relativt stor, cirka 650 elever vid
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”Finnish mode”, där vi alla sade vad
vi verkligen tyckte. Även vår kollega
från Japan mästrade det ganska bra.
Det blev därmed möjligt att tala direkt
och hjärtligt. Eftersom våra kulturer är
ganska olika är det här mycket värdefullt, emedan vi i dag känner varandra
sen ganska länge ren. De personliga
kontakterna är viktiga här.
Vi har under åren också lärt oss att
våra kulturer egentligen inte är så
långt ifrån varandra. Ungdomarna gillar liknande musik, liknande dataspel,
shopping och att umgås med vänner.
Det har inte varit speciellt svårt att
hitta gemensamma samtalsämnen och
sysslor under besöken. Hos oss uppskattar killarna från Japan bastun, samt
att simma i havet eller i en sjö. De
kan ränna som tettingar mellan bastun och sjön, alltid då tillfälle bjuds.
Bären och svamparna i våra skogar är
fascinerande, gästerna far gärna ut och
plockar med familjen. Även fiske är
kul, speciellt om man får något. Första
gången undertecknad rensade mujkor
vid havet för att göra en fisksoppa under en utfärd till en stuga med eleverna, kom några japanska pojkar fram
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de dyker upp till lägerskoleinfon på utsatt tid, de förbereder diskussionsfrågor
för våra Skype-möten på förhand – allt
detta i regel, alltså. En del av eleverna
deltar i arbis kurser i japanska, men alla
får sig ett eller flera föredrag om japansk
kultur, även mat-sådan.
Under dessa år har vi – skolan, lärarna
och familjerna - lärt oss mycket. Det
krävs lyhördhet från vår sida, ty de japanska ungdomarnas engelska är i regel,
fast inte riktigt alltid, på en betydligt
lägre nivå än våra elevers. Japan är ju ett
mer monokulturellt samhälle, där man
inte riktigt hör engelska. Undervisningen
är nog god, men ändå märker vi samma
problem som med utbytet med Tyskland,
de praktiska kunskaperna i språket är relativt bristfälliga. Dessutom är det ju inte
alltid så lätt att säkert veta vad den andra
tycker, ty hövligheten är inarbetad i den
japanska kulturen. Får man ett rakt svar?
Vi lärare har den fördelen att som motpart
ha en lärare som tillbringat ett år hos oss.
Det tog i tiderna länge innan vi insåg att
sättet att se litet förbi oss vid diskussion
är ett tecken på hövlighet, ty då har båda
parterna ett personligt utrymme. Under
året lärde vi oss att utstuderat gå in i ett

för att smaka på stjärtar och huvuden. Vi
finländare hajade nog till. Då kollegan
tog med sig ett gäng för att vittja fiskenäten som lagts ut föregående dag, återvände de med en gädda på över tio kilo.
Oj, vilken rabalder. Alla skulle fotograferas med den. Självfallet skulle alla ha
även ha med sig en bit hem till värdfamiljen. Vi sände en snabb e-post till alla
värdfamiljer och förvarnade alla att hålla
god min, samt att reservera grädde och
kryddor.
I Japan tycker våra elever att maten är
lika eksotisk som japanerna tycker den
är hos oss – alltså bara delvis, i båda
fallen. Det mesta går faktiskt att äta, har
eleverna och lärarna på båda sidorna
märkt. Specialdieter har beaktats i båda
länderna, allt har kunnat ordnas. Familjerna i Japan är lika ivriga som våra och
bjuder även de på både vardag och litet
extra. Våra elever vittnar om att minsta lilla önskemål ofta uppfylls, vilket de
kanske inte förväntat sig, speciellt om
det bara förts fram som en fundering.
Om de sagt att de tänkte fara ut och
shoppa några speciella kläder, har några
nästa dag hittat dem på sin säng. Samma gäller smink, eller annat. Det känns

emellanåt faktiskt litet överväldigande.
För att inte tala om toan, som, då man
går in, hos en del familjer automatiskt
lyses upp, locket på stolen lyfter, parfym sprids i rummet och mjuk musik
spelar. Mycket är dock chosefritt, vardagligt liv, vilket också uppskattas.
Skolan har varit en överraskning för
våra elever, ty det råder ett enormt hålligång under rasterna, samt delvis under lektionerna. Ändå är eleverna nog
uppmärksamma och förstår att de går i
en ansedd privatskola som deras föräldrar betalar en hel del för per år. Det här
var oss inte helt klart från början, inte
heller det att en stor del av den japanska ekonomiska och politiska eliten har
gått Keio-banan, från dagis till universitet. Det här har aldrig varit speciellt
viktigt, ty ett fungerande och rättframt
samarbete har rått från första början,
vilket är huvudsaken och vilket bidrar
till lyckade utbyten i båda riktningarna. En annan sak som överraskat våra
elever är hur litet teknik som används
i skolan, betydligt mindre än hos oss.
Det som gläder speciellt våra damer är
att de har haft egna omklädningsrum
och toaletter avsatta för sig. De har känt
sig väl emottagna, samt ingående och
nyfiket studerade. Hövlig uppmärksamhet med råga, alltså.
Ett utbyte av det här slaget ger alla inblandade elever, familjer, lärare och
skolor erfarenheter som ingen bok eller
kulturlektion kan ge. Kontakterna på
andra sidan globen kan bestå för evigt,
många har hållit mer eller mindre tät
kontakt även efter resorna. Om vi sätter
in utbytet i en ännu större kontext kan
man säga att vi här kan bidra till att lägga grunden till intressanta samarbeten
på olika plan, bara våra och deras ungdomar rycker in i vuxenvärlden. Det får
framtiden utvisa, spännande.

KONTAKTINFORMATION:
Lars Nyberg
Luostarivuoren koulu
Klostergatan 13, 20700 Åbo
IKT-ansvarig, språkbadet
lgnyberg@gmail.com
040-5513 309

Luostarivuoren koulun
ja Yokohamassa sijaitsevan Keio Futsubu – koulun yhteistyö on jatkunut
Turun kulttuuripääkaupunkivuodesta
2011. Parikymmentä perhettä ja nuorta
on osallistunut kerran vuodessa tehtävään matkaan, vuorovuosina meille ja
vuorovuosina Yokohamaan. Toisessa
päässä on poikakoulu, joten kun meitä pyydettiin vaihtoon, vaadimme, että
tytötkin pääsevät vaihtoon mukaan.
Tämä oli heidän päässään jo ajateltu,
joten kaikki ok. Kyselymme kuutosten
ja seiskojen perheille toi runsaasti kiinnostuneita yhteydenottoja.
Vuosien saatossa henkilökohtaiset kontaktit ovat syventyneet ja yhteistyö on
toimivaa, myös koulujen johdon välillä. Olemme oppineet pitämään huolen
siitä, että viestit ymmärretään viestiketjun molemmissa päissä siten kuin ne
on tarkoitettu, korukielestä huolimatta.
Tämä on vaatinut jonnin verran harjoittelua.
Oppilaat ovat huomanneet, että erilaisista kulttuureista huolimatta heillä on
paljon yhteistä. Molemmissa maissa
kuunnellaan osin samaa musiikkia, pelataan osin samoja pelejä, luetaan osin

samoja kirjoja, seurustellaan, shoppaillaan ja urheillaan. Puheenaiheita ei ole
ollut vaikea löytää, jos omaa uskallusta
keskusteluun on löytynyt. Ruokakin on
todettu syömäkelposeksi.
Suomessa japanilaispojat pitävät saunomisesta, uimisesta, marjastamisesta, sienestämisestä ja kalastamisesta.
Yokohamassa perheet ovat olleet yhtä
uteliaan iloisia, kaikki on tehty viihtymisen eteen. Suurin yllätys Keion koulussa on tekniikan puute, sitä käytetään
opetuksessa vain murto-osa siitä kuin
meidän kouluissamme. Oppilaamme
on otettu vastaan uteliaisuuden vallitessa. Tyttöihimme on kohdistunut paljon,
mutta samalla kohteliasta, huomiota.
Tämän tyyppinen vaihto antaa kaikille
– oppilaille, heidän perheilleen, osallistuville opettajille ja koko koululle - jotain sellaista, mitä ei saa kirjoista eikä
luennoilta. Tässä on mahdollisuus sukeltaa kulttuuriin toisella puolen maapalloa, huomaten, että erilaisuudessaan
yhtäläisyyksiäkin löytyy hyvin paljon.
Tämä kantaa pitkälle. Vain tulevaisuus
näyttää, kuinka pitkälle.
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Alla olevat leirikoulukeskukset ovat yhdistyksemme jäseniä. Lisätietoja saat toimistostamme sekä
kotisivuiltamme: www.leirikoulut.com
Följande centra är medlemmar i vår förening. Mera information fås från föreningens kansli samt
från hemsidor: www.leirikoulut.com
POHJOIS-SUOMI

LÄNSI- JA KESKI-SUOMI

1. Harrinivan Lomakeskus
Harrinivantie 35, 99300 Muonio
Puh. +358 400 155 100
info@harriniva.fi
www.harriniva.fi

8. Nuorisokeskus Villa Elba
Ungdomscentra
Sannanrannantie 60
67100 Kokkola/Karleby
Puh./Tel. 06-831 3400
elba@kokkola.fi
http://villaelba.fi/leirikoulut_ja_paivaretket

2. Suomen Latu / Kiilopää
Kiilopääntie 620
99830 Saariselkä
Puh. 016-670 0700
kiilopaa@suomenlatu.fi
www.kiilopaa.fi
3. Ylläsfeeniks
Puh. 044-3222 677 /Sirpa Koskenniemi
info@yllasfeeniks.fi
www.yllasfeeniks.fi
4. Virpiniemen Liikuntaopisto
Hiihtomajantie 27
90820 Kello
Puh. 08-561 4200
sirpa.pehkonen@virpiniemi.fi
www.virpiniemi.fi
5. Nuorisokeskus Syöte
Syötekylä
93280 Syöte
Puh. 08-815 4000
Fax. 08-815 4173
myyntipalvelu@syotekeskus.fi
www.pikkusyote.fi/fi/nuorisokeskus
6. Nuorisokeskus Vasatokka
Angelintie 696
99870 Inari
Puh. 0400-670561
vasatokka@inari.fi
www.vasatokka.fi
7. Lapiosalmen erämatkailukeskus
Lapiosalmentie 9
97900 Posio
Puh. 0400-344545
lapiosalmi@saukko.fi
www.lapiosalmi.fi
13. Nuorisokeskus Oivanki
Rovaniementie 62 a
93999 Kuusamo
Puh.040860 8608
oivanki@kuusamo.fi
www.oivanki.fi

9. Pörkenäs lägergård
Pörkenäsvägen 565
68620 Jakobstad
Tel. 0500-369690
Fax. 06-729 3605
info@porkenas.net
www.porkenas.net
10. Kuortaneen Urheiluopisto
PL 49
63101 Kuortane
Puh. 06-516 6111
Fax. 06-516 6229
myynti@kuortane.com
www.kuortane.com
11. Nuorisokeskus Piispala
43300 Kannonkoski
Puh. 0207 694300 Fax. 0207 694301
piispala@piispala.fi
http://virpi.recit.fi/esittely/
12. Ähtärinreitin Loma Oy
Karhunkierros 130
63700 Ähtäri
Puh. 06-539 3555 Fax. 06-539 3611
info@ahtarizoo.fi
www.ahtarizoo.fi
14. Kiilin leirikoulukeskus
64490 Siipyy
Puh. 040 - 684 5080
Fax. 06-222 5615
info@kilen.fi
www.kiili.fi www.kilen.fi
15. Koivuniemen Herra
Rantatie 116
29900 Merikarvia
Puh. 02-5511663, 040-5338057
info@koivuniemenherra.fi
www.koivuniemenherra.fi
16. Nuorisokeskus Marttinen
Herrasentie 16 (Perinnekylä)
34800 Virrat
Puh. 03-485 1927 Fax. 03-485 1925
leirikoulut@marttinen.fi
www.marttinen.fi/en/nuorisokeskus

17. Lomakeskus Pukkila
34870 Visuvesi
Puh. 03-472 6233
pl@parastalapsille.fi
www.lomakeskuspukkila.fi

ITÄ-SUOMI
18. Kerimaan Lomakeskus Oy
Kerimaantie 65
58200 Kerimäki
015 555 0200
kerimaa@kerimaa.fi
www.kerimaa.fi
19. Nuorisokeskus Metsäkartano
PL 16
73901 Rautavaara
Puh. 040-839 6350, 040-839 6354
Fax. 017-780 026
info@metsakartano.com
www.metsakartano.com/nuoret/
20. Nuorisokeskus Hyvärilä
Lomatie 12
75500 Nurmes
Puh. 013-687 2507
myynti&markkinointi
email: anu.tirkkonen@nurmes.fi
www.hyvarila.com/fi/nuoriso/
21. Idän leirikoulu Ilomantsi
Yhteyshenkilö: Tuija Lauronen
Möhköntie 210
82980 Möhkö
mohkonmanta@luukku.com
www.mohkonmanta.net
22. Rantasalmen Matkailu/leirikoulu
Ohitustie 7, 58900 Rantasalmi
puh. 050-4310525
leirikoulu@rantasalmitravel.com
www.rantasalmitravel.com/leirikoulu
23. Itä-Karjalan kansanopisto
Valoniementie
58450 Punkaharju
Puh. 015-572 11 Fax. 015-572 1220
ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi
www.ikko.fi
29. GoVuokatti
Puh. 010 389 2208
myynti@@govuokatti.fi
www.govuokatti.fi

ETELÄ-SUOMI
24. Nuorisokeskus Anjala
Ankkapurhantie 15
46910 Anjala
Puh. 020 - 6116201
nuorisokeskusanjala@ankkapurha.fi
www.nuorisokeskusanjala.fi/
25. Hostel Suomenlinna
Suomenlinna C 9
00190 Helsinki
Puh. 09-684 7471
hostel@suokki.fi
www.hostelhelsinki.fi/fi/leirikoulut/
28. Urheiluopisto Kisakeskus
Kullaanniemi 220
10420 Pohjankuru
(019) 223 0300
info@kisakeskus.fi
kisakeskus.fi
30. Suomen Urheiluopisto
Urheiluopistotie 400
19120 Vierumäki
puh. 0105777111
johanna.skytta@@vierumaki.fi
www.vierumaki.fi/nuortenvierumaki
31 Naturskolan Uttern
Västra Kungsbron 52
02580 Sjundeå
045 880 4480
lagerskola@naturochmiljo.fi
www.naturochmiljo.fi

LOUNAIS-SUOMI
26. Saaristomeren luontokoulu
Sähkömäki 1, 21660 Nauvo
Puh. 02-410 6600 Faksi: 02-4106601
info@luontokoulu.fi
www.luontokoulu.fi
27. Leirikoulu Metsätähti
Tommilankatu 16
20300 Turku
Puh. 0400-226 454
Fax. 02-254 6287
info@leirikoulu.net
www.leirikoulu.net
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Pohjoismainen leirikoulutapaaminen

P

ohjoismainen leirikoulutapaaminen keräsi tänä vuonna tanskalaisia, suomalaisia,
islantilaisia sekä norjalaisia
osallistujia kesäseminaariin Islantiin.
Seminaarin kotipesänä toimi Sólheimarin ekokylä Etelä-Islannissa, mutta päivien aikana tutustuttiin laajasti
Islannin ainutlaatuisiin
maisemiin ja luonnonihmeisiin. Seminaarin aiheena oli ”kestävyys ja
energia”.
Seminaari alkoi Reykjavikista, jossa kokoonnuttiin yhdessä bussiasemalle. Asemalta matkaa
jatkettiin pikkubussilla
kohti Sólheimarin kylää.
Ajomatkan aikana pysähdyttiin Hveragerðin
ja Stokkseyrin kylissä.
Hveragerðissa vierailtiin
puistossa, jossa oli useita
kuumia lähteitä, sekä tietoa geotermisen energian käytöstä energianlähteenä. Opas demonstroi veden kuumuutta
keittämällä kiehuvan kuumassa lähteessä kananmunia, ja viileämmässä
vedessä pääsi tekemään itselleen jalkakylvyn. Hveragerðista matka jatkui
Stokkseyriin, jossa vierailtiin museos-
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sa ja nautittiin päivälliseksi maistuvaa
hummerikeittoa. Päivällisen jälkeen
matka jatkui kohti majapaikkaa. Majoitus oli järjestetty viihtyisään vierastaloon, jossa majoituttiin 1-3 hengen huoneissa. Majoittautumisen jälkeen iltaa
jatkettiin uima-altaalla rentoutuen.
Tiistaiaamu valkeni aurinkoisena, ja

runsaan aamiaisen jälkeen ajettiin bussilla Eyjafjallajökullin tulivuorelle, jossa tutustuimme vuoden 2010 tulivuorenpurkauksesta kertovaan näyttelyyn.
Seuraavaksi matka jatkui Skógafossin
vesiputoukselle, jossa vietettiin pikniklounasta maisemia ihaillen. Iltapäivällä
ajettiin vielä Sólheimajökullin jääti-

kölle. Päivällistä nautittiin päiväretken
jälkeen Sólheimarissa, ja iltaa jatkettiin
rennoissa tunnelmissa porukalla uiden
ja jutellen.
Keskiviikkopäivänä tutustuttiin tarkemmin Sólheimarin kylään, jossa seminaarin ajan yövyttiin. Aamupäivällä yksi
kylän vapaaehtoisista työntekijöistä
kertoi kylän elämästä ja
esitteli tarkemmin paikkoja. Kävi ilmi, että yksi
kylän tavoitteista oli
tarjota kehitysvammaisille mielekästä asumista ja työpaikkoja mm.
erilaisissa työpajoissa ja
kasvihuoneessa. Lisäksi
vierailun aikana kylässä työskenteli myös 18
vapaaehtoista muiden
työntekijöiden ohella.
Kierroksella tutustuttiin
kestävän
kehityksen
näkökulmiin asumisessa, kylän työpajoihin sekä luomukasvihuoneeseen. Monet islantilaiset koululuokat tulevat Sólheimariin oppimaan
kestävästä kehityksestä. Iltapäivällä pidettiin vuosikokous aurinkoisessa säässä ja vaihdettiin eri maiden kuulumiset. Päivällisen jälkeen lähdettiin vielä
osallistujien toiveesta ratsastusretkelle

Islannin jylhissä maisemissa 25.-29.7.2016
islanninhevosilla. Kaikki uskalsivat
nousta hevosen selkään alkujännityksestä huolimatta!
Torstai oli omistettu Islannin ”kultaiselle kolmiolle”, eli retkelle Thingvellirin luonnonpuistolle, Geysirin kuumille lähteille ja Gullfossin vesiputoukselle. Matkan varrella pysähdyttiin
myös Ljósafossvirkjunin vesivoimalalla. Päivän aikana nähtiin upeita
luonnonilmiöitä, mm. Islannin aktiivisin geysir Strokkur ja sateenkaari
Gullfossin upean vesiputouksen yllä!
Ilta Sólheimarissa huipentui juhlaillalliseen grilliruuan ja juhlapuheiden
merkeissä. Seminaariemäntiä ja -isäntiä kiiteltiin ja vetovastuu seminaarista
luovutettiin juhlallisesti Norjalle, joka
isännöi NLR:n kesäseminaaria ensi
vuonna.
Säät suosivat Islannin seminaarivieraita, ja viikon aikana saatiinkin nauttia auringonpaisteesta ensimmäisen
päivän sadekuuroja lukuun ottamatta.
Seminaari tarjosi varmasti jokaiselle
jotain uutta, oli sitten kokenut Islannin matkaaja tai ensikertaa kävijä.
Tärkeintä seminaarissa kuitenkin oli
avoimet ihmiset ja toimiva ryhmä, jossa jakaa kokemuksia, ajatuksia sekä
ideoita. Näillä eväillä on hyvä jatkaa
kohti tulevaa syksyä!
Elina Kokko

NLR möte den 27 juli 2016 i Island,
Solheimar
Föredragning :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nytt från varje land
Gemensamma ärenden
NLR 2017 (2018)
Jubileumsskrift
Annat
Eventuellt

Lilja inledde mötet med att berätta varför man valt Solheimar till semiarieplats.
1. Danmark : Bästa hälsnigar från Zita,
Bent, Wagn och Bo. Bent mår bra men
orkar inte resa längre.Situationen för
lägerskola är Status quo. Den nya läroplanen börjar vara inarbetad men lärarna
har svårt att finna tid för planering och
samarbete emedan lektionernas antal har
ökat för både elever och lärare. Det ser
dock ut som om antalet lägerskolor är det
samma som förut. Detta är dock bara vad
jag tror, det har ej gjorts någon undersökning beträffande detta. DL har gjort en
ny hemsida som ej ännu är uppdaterad.
Jag har personligen haft annat att göra så
jag har ej hunnit lägga ner så mycket arbete på lägerskolförenigen som jag velat.
Bo och Wagn skall ordna en kurs för lägerskolvärdar. De har redan utarbetat de
första riktlinjerna.

Finland : Juha är ordförande och Benita
vice. Lägerskolföreningen i Finland har
igen tagit över driften av Hostel Suomenlinna. Juha känner väl till verksamheten
på Sveaborg och därför ansåg styrelsen
att ett byte av ordförande var lägligt.
Hostel Sveaborg är både en lägerskolförrättnig och ett hostel. Där finns 40
sängplatser. De flesta klasser som kommer är från helsingforstrakten, då blir
transportsträckorna ej så dyra. Lärarna
kan välja på flera lägerskolprogram, historia, biologi, samarbete osv. Sveaborg
är fullbokat hösten 2016. Hösten 2016
får grundskolan en ny läroplan. Det nya
är HUR eleverna skall lära sig, inte så
mycket VAD. I Finland måste undervisningssektorn spara massor. Det innebär
även det att inga lägerskolor finansieras
längre av kommunen. Klasserna måste
finansiera den själv- fastän den nya läroplanen uppmanar att inhämta kunskap
på nytt sätt!!
Island : Reykjaskoli har 7 anställda.
Sigmundur, som hör till en av dem, berättade om de olika tematan lägerskolan
erbjuder och hur man gör för att eleverna skall lära känna varandra. 3000 elever av inalles 4000 elever från årskurs 7
besökte Reykjaskoli förra året. 2017 är
nästan fullbokat redan. Kalli och Haldora har jobbat 15år på lägerskolan. De har
kontrakt till 2020. Antagligen förnyar de
kontraktet. Reykjaskoli hade i år besök
från Färöarna. De visade ett visst intresse för NLR. Kalli bads att ta kontakt med
dem och invitera dem till nästa NLR.

Norge : En årskull i Norge är ca 60.000
elever. 50.000 av dessa får varje år vara
på lägerskola på något lägerskolställe
som hör till NLF. Regeringen har avsatt
50 milj.NKR till lägerskolor, pengarna är öronmärkta för undervisning på
lägerskolor. Dessutom har man avsatt
120 milj. NKR till resor och uppbehåll
på lägerskolor, men dessa pengar är ej

Deltagare : Lilja, Katrin och
Sigmundur,IS. Trond, Aslak,
Liv och Heidi, N. Benita, Tuija
och Elina, Fin. Anne,Connie och
Marianne DK.

öronmärkta och kan dessvärre användas
till annat. I en diskussion i Stortinget för
att få det säkrat att alla elever borde få åka
på lägerskola uttalades många positiva
argument. Stortinget stödde tanken och
skulle föra den vidare till regeringen. Där
gick tanken inte igenom, men fick positiv
respons. Utbildningsstyrelsen, lärarorgansationen, friluftsorganisationerna och
föräldraföreningarna stöder förslaget om
att lägerskolan bör lagfästas. NLF har inbjudits till Stortinget för en diskussion om
friluftsliv. NLF fortsätter att säkra kvaliteten på lägerskolorna, det betyder att varje
lägerskola som inte lever upp till kvalitetskraven för godkännande uteslutes.
Samtidigt ansöker flere nya lägerskolställen om medlemskap i NLR. Styrelsemedlemmarna reser runt för att godkänna stäl-

len. Stor vikt läggs vid att undervisningspersonalen har erfoderlig utbildning, är
anställda av kommunen och har ansvaret
för att det pedagogiska upplägget följer
den nationella läroplanen. Kvalitet och
säkerhet stärker lägerskolan.
Sverige : Aslak läste upp hälsningar från
Agneta. Kalli fått mail av Hasse där han
beklagar att ingen fanns på plats från Sverige. Han har försökt få kontakt med naturskolorna i Sverige, utan att fått något
svar.
2. Norge har gjort en skiss över lägerskolverksamhet i Norge. Trond skickar ut
denna digitalt till föreningarna.
Mötena i framtiden. Hasse ber om uppbackning från NLR angående kontakten
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till naturskolorna i Sverige. Island skriver
till Hasse och han tar ny kontakt med naturskolorna.
3. NLR 2017 31 juli- 4 augusti blir på
Fagerhöj, Liv Berit är bossen där. Nu får
deltagarna en möjlighet att uppleva annat
än den norska kusten. Mera senare. Trond
skickar inbjudan i januari 2017
Marianne kontaktar Hasse beträffande
NLR 2018, vill Sverige stå värd eller går
turen till Danmark.
4. Stein och Aslak jobbar vidare med jubileumsskriften som skall vara klar 2018.
5. NLR bör ej kosta mer än 400€, om det
bara är möjligt.
Marianne Just DL
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